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Top udalosti 
a projekty

máj

Outsourcing IT pre Pan-Net 
rozširujeme o Rumunsko
Rumunsko sa stalo ďalšou krajinou, v ktorej PosAm 

vybudoval a prevádzkuje IT infraštruktúru pre Deut-

sche Telekom Pan-Net (Pan-Net). Pan-Net je nová 

organizačná zložka v rámci Deutsche Telekom, kto-

rej úlohou je vybudovať celoeurópsku sieť a spoločnú 

technologickú platformu, pre poskytovanie služieb 

jednotlivým národným poskytovateľom v rámci DT. 

Tak, ako celý koncept platformy Pan-Net, aj interná in-

fraštruktúra firmy, ktorú PosAm buduje, stojí na clou-

dových technológiách. 

júl

DCOM - inšpirácia pre  
budovanie eGovernmentu  
v Macedónsku
Delegácii z Macedónska sme, spoločne so zástupca-

mi ZMOS, prezentovali projekt Dátové centrum obcí 

a  miest. Jeho ciele, spôsob riešenia a benefity pre 

občanov. Systém umožňujúci priame napojenie miest 

a obcí na verejnú správu a elektronické služby, kto-

ré sú k dispozícii občanom 24 hodín denne, vzbudili 

bezpochyby záujem. Delegáciu Macedónska viedla 

ministerka pre informatizáciu spoločnosti a admini-

stratívu, Marta Arsovska Tomovska, ktorá sa zaoberá 

digitálnou transformáciou a administratívnou refor-

mou v krajine.

august

V ZSE sme uviedli do života 
nový systém na riadenie  
predajných kanálov
Nový systém od PosAm vniesol do predaja produktov 

ZSE štyri významné zmeny: úplný prechod na bezpa-

pierové procesy, prípravu personalizovaných ponúk 

v reálnom čase, dôsledné riadenie a kontrolu predaj-

ného procesu a zjednotenie procesov na pobočke aj 

v teréne. Radikálne sa skrátil čas potrebný na aktivá-

cie zmlúv, zefektívnil sa predaj, zvýšila sa úspešnosť 

predajcov a klesla prácnosť a chybovosť pri ich spra-

covaní. ZSE tak nastavilo latku aj pre svojich konku-

rentov veľmi vysoko.

marec

Tatra banka ocenila PosAm ako 
Dodávateľa roka 2015
PosAm získal od Tatra banky ocenenie Dodávateľ roka 

2015 v kategórii Optimalizácia produktu a služby. Z ti-

sícky dodávateľov obstál PosAm najlepšie za svoj prí-

nos v oblasti poskytovania End User Services. Ocene-

nie je odrazom kvality služieb PosAm, ktorý nahradil 

pôvodného poskytovateľa a prevzal zodpovednosť za 

prevádzku a podporu niekoľko tisíc koncových IT zaria-

dení a ich používateľov, nielen v centrále, ale aj na všet-

kých pobočkách a u ďalších členov skupiny Tatra banky.

apríl

Stredoslovenské vodárne majú 
dokonalý prehľad o IT prostredí 
vďaka Nexthink
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloč-

nosť (StVPS) začala využívať výhody monitoringu 

IT infraštruktúry založenom na riešení spoločnosti  

Nexthink. Táto manažovaná služba od PosAm pomoh-

la optimalizovať dobu obnovy koncových zariadení 

a zabezpečiť ich hĺbkovú inventarizáciu. Vďaka tomu 

sa podarilo znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO) 

a zvýšiť celkovú ekonomickú hodnotu monitorovanej 

časti IT infraštruktúry. Realizácia tohto projektu je prí-

kladom synergií medzi PosAm a materskou spoločnos-

ťou Slovak Telekom v obchodnej oblasti.

máj

PosAm sa zapája  
do projektu TOOP
Projekt TOOP reaguje na výzvu Európskej komi-

sie v  programe Horizont 2020, s názvom Once-Only 

inovácie pre verejnú správu. V rámci projektu sa má 

v praxi overiť možnosť výmeny dát naprieč krajinami 

vo vybraných situáciách. Cieľom je zabezpečiť imple-

mentáciu princípu „Jeden krát a dosť“. Podľa tohto 

princípu sa má zabezpečiť, že informácie budú posky-

tované verejnej správe iba raz, bez ohľadu na krajinu 

v ktorej má spoločnosť svoje sídlo. 



september

PosAm získal titul Národný 
šampión v súťaži European  
Business Awards 2016/17
Spoločnosť PosAm sa stala národným šampiónom 

v súťaži European Business Awards 2016/2017 v kate-

górii spoločností s ročným obratom od 26 do 150 mili-

ónov eur. Ocenenie European Business Awards získa-

vajú spoločnosti, ktoré dosahujú mimoriadne finančné 

výsledky, dynamický rast, sú výnimočné svojou straté-

giou v oblasti inovácií a určujú smer vo svojom odvetví. 

Cena sa udeľuje desiatykrát. O  nominácie zabojovalo 

viac než 33 000 firiem z 34 európskych krajín.

september

Pomohli sme skvalitniť výuku 
informatiky na Ekonomickej 
univerzite
Študenti Fakulty hospodárskej informatiky Ekono-

mickej univerzity v Bratislave sa už učia v počítačovej 

učebni s novým vybavením. Pomoc pre školu inicio-

val Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu, PosAm. 

Ekonomickú univerzitu  v Bratislave absolvoval ešte 

v roku 1997. Dnes, ako manažér úspešnej IT spoloč-

nosti, cítil záväzok voči svojej Alma mater. 

október

Úspešná recertifikácia  
integrovaného  
manažérskeho systému
PosAm má na ďalšie 3 roky potvrdenú certifiká-

ciu podľa noriem ISO 9001, ISO 27001, ISO  20000,  

OHSAS  18001 a ISO 14001. Niekoľkodňový hĺbkový 

audit vykonala v uplynulom týždni popredná medzi-

národná certifikačná spoločnosť DNV GL Business 

Assurance Slovakia s. r. o. Náročný recertifikačný au-

dit opakovane potvrdil, že PosAm aplikuje pri svojej 

činnosti najvyššie štandardy. PosAm má integrovaný 

manažérsky systém s touto kombináciou noriem za-

vedený už od roku 2007.

október

Realizujeme najvýznamnejší 
medzinárodný projekt
Prevádzka a podpora telekomunikačných služieb 

v Allianz Group prostredníctvom platformy Servio, je 

najväčší tohtoročný úspech PosAm v rámci ohlásenej 

medzinárodnej expanzie. Ten sa podarilo dosiahnuť aj 

vďaka úzkej spolupráci so Slovak Telekom. Pre apli-

kačnú podporu service desku, manažment služieb 

a ich monitoring si Slovak Telekom vybral PosAm 

Servio. Prvými krajinami v skupine Allianz, ktoré za-

čnú používať pri správe svojich telekomunikačných 

služieb platformu Servio od PosAm, sa stali v októbri 

Česka a Chorvátsko.

november

Budgetspecialists.eu na  
GLOBSEC Tatra Summite
PosAm, ako partner konferencie Tatra Summit 2016, 

pripravil špeciálnu prezentáciu svojich IT riešení pre 

verejný sektor. Jednoznačne najdôležitejším rieše-

ním je Rozpočtový informačný systém, ktorý slúži na 

správu štátneho rozpočtu. Ten za 20 rokov existencie 

prispel k transformácií verejných financií štátu. O 80% 

zrýchlil prípravu rozpočtu. Desaťnásobne zvýšil úro-

veň detailu dát, s ktorou je možné pracovať. Z týždňov 

na hodiny sa skrátil čas potrebný na rozpis rozpoč-

tu. V reálnom čase sú dostupné informácie o čerpaní 

rozpočtu, ktorých získanie trvalo v minulosti mesiace. 

Výsledkom tých zmien je zásadné zjednodušenie pro-

cesov a zvýšenie ich kvality, výrazné úspory verejných 

financií, ich efektívnejšie vynakladanie, zlepšenie kon-

troly čerpania prostriedkov a zmysluplnosti ich vyna-

kladania, zvýšenie transparentnosti.

november

Upgrade storage systémov  
zabezpečil banke priestor pre 
rozvoj biznisu 
Diskové polia najnovšej generácie Hitachi VSP G600 

nahradili staršie polia od rovnakého dodávateľa. Nové 

systémy zabezpečia tretej najväčšej slovenskej banke 

dostatok úložnej kapacity na ďalšie roky. Pri obnove 

padla jasná voľba na PosAm a riešenia od Hitachi Data 

Systems. Vysoká technologická úroveň riešení, rýchla 

návratnosť vložených investícií a dlhoročné skúsenos-

ti s kvalitou služieb PosAm rozhodli o výbere dodá-

vateľa.



: napĺňajú sa očakávania, ktoré  
sme mali od vstupu Slovak Telekom  
do našej firmy

Marián Marek 
Generálny riaditeľ



Stávame sa regionálnym hráčom

Vážené dámy, vážení páni, výročná správa posky-
tuje základné informácie o stave a vývoji firmy za 
posledný rok. Cieľom môjho stručného úvodu je 
poskytnutie kvalitatívnych informácií, ktoré dopl-
ňujú typické výkazy a prehľady v druhej časti.

V uplynulom roku nastal na slovenskom trhu vý-
razný útlm vládnych investícií do projektov v oblasti 
informačných technológií. Tento vývoj sa prejavil aj 
v našej spoločnosti. Nedokázali sme udržať vyso-
kú úroveň tržieb z predchádzajúcich rokov, ku kto-
rej prispieval najmä projekt Dátového centra obcí 
a miest. 

Pokles pridanej hodnoty a zisku v našich výsledkoch 
súvisí viac s vnútornými štrukturálnymi zmenami, 
ktorými prechádzame. Z nich najväčšou je postupný 
prechod časti našich SW riešení od platformy Lo-
tus Notes, resp. Domino k štandardným vývojovým 
prostrediam Java/JavaScript. Celková prácnosť 
preklopenia našej kľúčovej komerčnej aplikácie na 
podporu predaja poistných produktov sa ukázala 
ako časovo a finančne náročnejšia, než boli naše 
pôvodné odhady, a tak nám náklady na tento projekt 
negatívne ovplyvnili aj výsledkový rok 2016. Na dru-
hej strane je dôležité, že toto naše najnovšie rieše-
nie je dnes plne pripravené na éru multikanálových, 
samoobslužných riešení a má potenciál byť niekoľ-
ko rokov vlajkovou loďou našej spoločnosti. 

Druhým významným posunom v našej spoločnosti 
je postupné zvyšovanie podielu opakovane predá-
vaných riešení, optimálne až štandardizovaných 
produktov. Pozitívne je, že prvé riešenie vytvorené 
na opakovaný predaj – Servio, zaznamenalo výrazný 
nárast tržieb a povzbudivú obchodnú rozpracovanosť 
aj na nasledujúci rok. Súčasne je dôležité, že naše 
ďalšie tri produktové zámery sú už vo fáze vysokého 
stupňa rozpracovanosti. Očakávame, že už v tomto 
roku ich začneme umiestňovať na trh.

K pozitívam roku 2016 by som zaradil rozšírenie 
záberu projektu DCOM už na 2 100 obcí, obháje-
nie silnej trhovej pozície v segmente systémov pre 
správu dát, potvrdenie popredného trhového posta-
venia v správe koncových zariadení. 

Vzhľadom na výrazný pokles verejných výdavkov 
do zákazníckych riešení na slovenskom trhu si do-
volím hodnotiť rok 2016 ako relatívne úspešný. Za-
znamenali sme síce slabšie ekonomické výsledky, 
ale výrazne sme inovovali naše riešenia a udržali 
sme si trhové postavenie vo všetkých kľúčových 
oblastiach. Naša príslušnosť k skupine Deutsche 
Telekom nám pomohla získať významnú účasť 
v dvoch medzinárodných projektoch a zabezpečiť 
podstatne lepší prístup na český trh.

Chcem poďakovať všetkým našim zákazníkom za 
záujem o naše služby a riešenia a ubezpečiť ich, že 
adopcia najnovších technológií a metodík je našou 
trvalou prioritou. Je to naša cesta, ako zvyšovať úžit-
kovú hodnotu  služieb a riešení, ktoré ponúkame. 



: užitočnosť, kvalita a dlhodobá perspektíva 
sú princípy, ktoré majú v našom podnikaní 
prvoradú dôležitosť

Miroslav Bielčik
Finančný a prevádzkový riaditeľ



Výsledky uplynulého roka vnímame optikou 
dlhodobých rozvojových cieľov

Nekompromisné nasledovanie princípu užitočnos-
ti a  kvality, investície do novej generácie riešení, 
rozvojové projekty v nových segmentoch a na no-
vých trhoch, zefektívňovanie interných procesov 
a  posilňovania našich tímov. Teší ma, že napriek 
neľahkej ekonomickej situácii roka 2016, sme boli 
schopní nasledovať našu stratégiu, ktorá má znač-
ku PosAm preniesť na mapu širšieho regiónu a za-
bezpečiť prosperitu a rast z dlhodobého hľadiska.
 
V uplynulom roku sme dosiahli celkové výnosy 
vo výške 28  020  tisíc  eur. Tento výsledok ovplyv-
nil hlavne prechod projektu Dátové centrum obcí 
a miest z realizačnej do prevádzkovej fázy a vo vše-
obecnosti pokles tovarových dodávok. Za dôležité 
pokladáme, že pokles v tržbách sa neprejavil v tak 
citeľnej miere na pridanej hodnote, či výkonoch fir-
my, a tým ani na ziskovosti.

Napriek poklesu tržieb o 35 % sme vytvorili výkony 
vo výške 17 549 tisíc eur, čo predstavuje medziroč-
ný pokles o 8 %. Úroveň výkonov a ich medziročná 
dynamika je pozitívom pri zohľadnení náročnej si-
tuácie na trhu, ktorý v roku 2016 v prostredí Slo-
venska klesal ešte výraznejšie. Z hľadiska štruktúry, 
aj celkového výsledku je pozitívom nárast výkonov 
realizovaných u zákazníkov v komerčnom sektore. 
Sme radi, že produktová a trhová stratégia, do ktorej 
sme investovali v posledných rokoch, začína priná-
šať výsledky. 

EBITDA, teda prevádzkový zisk pred započítaním 
odpisov, dosiahol výšku 3 778 tisíc eur, zisk pred 
zdanením 2 932 tisíc eur a čistý zisk sme zakni-
hovali na úrovni 2 209 tisíc eur. To predstavuje pokles 
o 12 % pri EBITDA, resp. 13 % pri hrubom a čistom zis-
ku. Nominálny pokles výkonov sa neprejavil v plnej 
miere na ziskovosti, keďže významnú časť, a to viac 
ako 70 %, sme kompenzovali znížením a variabili-
tou na strane nákladov. Ak by sme sa zameriavali 
iba na krátkodobé ciele, mohli byť výsledky lepšie. 
Významný objem zdrojov sme však investovali do 
rozvojových aktivít a projektov, ktoré predstavujú 
potenciál pre rast tržieb a výkonov v budúcnosti. 

Pokračovali sme aj v optimalizácii interných proce-
sov a skvalitňovaní pracovného prostredia. Do živo-
ta sme uviedli nový systém pre manažovanie zdro-
jov, modernizovali sme priestory pobočky v Žiline 
a poskytli všetkým kolegom kvalitné a zdravotne 
nezávadné pracovné prostredie. V recertifikačnom 
audite sme obhájili všetky udelené ISO certifikáty, 
ktoré potvrdzujú naše kompetencie v daných oblas-
tiach. Intergrovaný manažérsky systém je jedným 
z pilierov, na ktorom stojí naša schopnosť poskyto-
vať kvalitné služby a riešenia.

Tým najdôležitejším pilierom, na ktorom stojí 
súčasný aj budúci úspech našej spoločnosti, sú však 
ľudia. Uvedomujeme si nesmierny význam kvalita-
tívnej a vzdelanostnej úrovne zamestnancov, a tiež 
potrebu posilňovania tímu o výrazné talenty, či už so 
skúsenosťami z paxe, ale aj priamo zo škôl. V roku 
2016 sme podporili viacero spoločných projektov 
s  akademickou obcou, cez ktoré sa snažíme po-
tencálnym mladým kolegom komunikovať záujem 
firmy o budovanie dlhodobých vzťahov s mladými 
výnimočnými talentmi. 

Som rád, že napriek nenaplneným ekonomickým 
ambíciám, sme dokázali významne investovať do 
budúceho rastu, posilniť postavenie v existujúcich 
segmentoch a u existujúcich zákazníkov, či osloviť 
kvalitných ľudí na trhu práce. Implementácia stano-
venej stratégie, podporená konzervatívnym finanč-
ným manažmentom, nám vytvára predpoklady na 
ďalší ekonomický rast a trvalú spokojnosť zákazní-
kov, zamestnancov a v konečnom dôsledku aj spo-
ločníkov.



: investície do rozvoja, ktoré sme urobili 
v minulosti, prinášajú pozitívny efekt,  
a to nielen na slovenskom trhu

René Kubiš 
Obchodný riaditeľ



Odviedli sme veľký kus práce pre naplnenie  
našich strategických zámerov

V roku 2016 sme urobili veľa pre naplnenie našich 
dlhodobých cieľov. Pokračovali sme v masívnej 
obnove a rozvoji nášho portfólia. Začali sme sa 
presadzovať na zahraničných trhoch. Hoci sa nám 
nepodarilo naplniť všetky obchodné ciele, dosiahli 
sme dôležité úspechy, potvrdzujúce správnosť na-
šej stratégie. 
 
To, čo pokladám za osobitne dôležité, je výrazný rast, 
ktorý sme zaznamenali v komerčnej sfére, kde pri-
daná hodnota narástla medziročne o viac ako milión 
eur. Nie je jednoduché uspieť vo vysoko konkurenč-
nom prostredí. Na trhu, ktorý stagnuje a kde sa tlak 
na cenu každým rokom zvyšuje. PosAmu sa to po-
darilo, a to ma veľmi teší. Investície do rozvoja, ktoré 
sme urobili v minulosti, prinášajú pozitívny efekt. 

Vyzdvihnúť by som chcel medzinárodný projekt 
v Allianz, ktorý je zároveň naším najväčším úspe-
chom na zahraničných trhoch. Kvalitnou aplikačnou 
podporou pre manažovanie dátových a hlasových 
služieb pre deväť krajín, v ktorých skupina pôso-
bí, sme zhodnotili investície do vlastnej aplikácie. 
Vďaka tomu sa nám otvárajú ďalšie príležitosti na 
trhu, ktoré by sme bez tejto investície nemali. 

O úspešnom napĺňaní plánov na zahraničnú ex-
panziu hovorí aj referencia v oblasti prevádzkových 
služieb. Pre Pan-Net, ktorý prevádzkuje a riadi pan-
-Európsku sieť pre Deutsche Telekom, budujeme 
a  prevádzkujeme IT infraštruktúru jej pobočiek 
v  jednotlivých krajinách. Kompletný outsourcing IT 
poskytujeme aktuálne pre tri krajiny a ďalšie prídu 
na rad v roku 2017.

Na Slovensku bola dôležitým míľnikom dodávka 
systému na podporu predaja pre ZSE Energia. Na-
plnili sme zákazníkove očakávania na moderný 
systém, ktorý poskytne efektívnu podporu všetkým 
predajným kanálom. Systém poskytuje predajcom 
aktuálne dáta v reálnom čase, umožňuje prípravu 
ponúk a bezpapierové zazmluvnenie. Radikálne 
sme skrátili čas na spracovanie a realizáciu zmlúv, 
znížili administratívnu náročnosť a zvýšili efektivitu 
predajcov.

V oblasti infraštruktúry a nadväzujúcich služieb 
sme opakovane uspeli v oblasti podnikových sto-
rage systémov. Inštaláciami v bankovom, teleko-
munikačnom a energetickom sektore sme potvrdili 
našu silnú pozíciu na trhu. 

Vo verejnom sektore môžeme byť osobitne hrdí na 
úžitok, ktorý už 20 rokov prinášame používateľom 
Rozpočtového informačného systému. RIS za 20 ro-
kov existencie prispel k transformácii verejných 
financií štátu. Nami vyvíjané unikátne riešenie, pre 
prípravu a  riadenie štátneho rozpočtu, sme v ok-
tóbri predstavili aj účastníkom na GLOBSEC Tatra 
Summite. Potenciál RIS zaujať aj v ďalších krajinách, 
vnímame ako veľký prísľub do budúcnosti aj z ob-
chodného hľadiska.

S budúcnosťou sa spájajú aj naše plány a aktivity 
založené na synergiách vyplývajúcich zo zbližova-
nia materskej firmy spoločnosti Slovak Telekom 
s  T-Mobile Czech Republic. Aj vďaka podpore ma-
nažmentu na oboch stranách sa nám otvára prístup 
na nový, príbuzný trh. Znalosť prostredia našich 
partnerov v T-mobile vytvárajú, v kombinácii s našou 
ponukou riešení a služieb, priestor pre zaujímavú, 
obojstranne výhodnú spoluprácu. 

Potvrdením užitočnosti a unikátnosti našich riešení 
je aj zisk titulu Národný šampión v súťaži European 
Business Awards 2016/17. Táto najvýznamnejšia 
celoeurópska, multisegmentová súťaž vyhľadáva 
a  oceňuje výnimočné spoločnosti na kontinente.  
Tešíme sa na pokračovanie súťaže v roku 2017. 



: opakovaná použiteľnosť komponentov 
našich IT riešení je cestou, ako ponúknuť 
individuálne riešenia za konkurenčných 
podmienok

Michal Bróska 
Riaditeľ divízie  
produktového manažmentu



Máme za sebou prelomový rok  
na zahraničných trhoch

Slovenský IT trh je jedným z najmenších v Európe 
a ďalej sa zmenšuje prebiehajúcou konsolidáciou 
IT prostredia u nadnárodných spoločností vo všet-
kých segmentoch trhu. Súčasne s tým prebieha 
tlak na zvyšovanie efektivity dodávaných riešení 
a  služieb. Okrem týchto trendov pozorne sledu-
jeme inovácie v oblastiach Internet of things, Big 
Data, či Cloud. Všetky spomenuté faktory ovplyv-
ňujú nielen súčasné výsledky, ale v najbližších ro-
koch budú zásadne vplývať na zmeny v produkto-
vom portfóliu PosAm.
 
PosAm na spomenuté trendy reaguje hľadaním no-
vých trhov, vnútornou optimalizáciou a zmenami 
portfólia. Uplynulý rok môžeme v tých našich sna-
hách vnímať ako prelomový. 

Podarilo sa nám zúročiť dlhodobé obchodné úsilie, 
investície do produktového portfólia a súčasne naše 
členstvo v skupine Deutsche Telekom. Práve táto 
kombinácia nám umožnila presadiť sa u kľúčového 
regionálneho hráča v poisťovníctve, využitím našej 
vlajkovej lode – produktu PosAm Servio. Naša IT 
service managemet aplikácia bude v najbližších ro-
koch manažovať poskytovanie telekomunikačných 
služieb pre poisťovňu Allianz od Poľska, cez Balkán 
až po Turecko.

Aplikácia Servio od svojho uvedenia na trh v roku 
2010 každoročne úspešne získavala nových zákaz-
níkov. Dnes toto riešenie využíva už viac ako päťde-
siat zákazníkov. Môžeme konštatovať, že cesta pro-
duktovo orientovaného vývoja prináša svoje ovocie. 

Okrem presadzovania sa na trhu s vlastnými rie-
šeniami sa rok 2016 niesol aj v znamení úspešnej 
spolupráce s partnermi. Naše partnerstvo s Hitachi 
Data Systems nám umožnilo vypracovať sa na špič-
ku slovenského trhu storage systémov a služieb.  
Aj vďaka dodávkam pre Tatra banku, Slovak Tele-
kom, či Stredoslovenskú energetiku sme v minulom 
roku rozšírili našu inštalovanú bázu na bezmála se-
demdesiat zariadení.

V spolupráci s ďalším dlhoročným partnerom - Nami-
rial, sme umožnili výrazné zlepšenie predaja pro-
duktov u predajcu energií. Jej predajcovia dnes po-
mocou tabletov s biometrickým podpisom dokážu 
úplne bezpapierovo uzatvárať zmluvy. Koncom roka 
sme zaznamenali úspech aj u retailového zákazní-
ka pôsobiaceho na česko-slovenskom trhu, ktorý sa 
rozhodol pre elektronizáciu viacerých frontendo-
vých procesov.

V nasledujúcom období budeme pokračovať  v skva-
litňovaní produktového portfólia, aby sme mali opti-
málny mix vlastných produktov a produktov tretích 
strán, ktoré si nájdu zákazníkov na tuzemskom a re-
gionálnom trhu.



: znova sme potvrdili a posilnili našu  
pozíciu na trhu Outsourcingu IT na  
Slovensku a pripravili si dobrú  
východiskovú pozíciu pre ďalší rast

Ladislav Bogdány
Riaditeľ divízie prevádzkových služieb



Nadviazali sme na úspešný rok 2015

V roku 2016 sme k plnej spokojnosti zákazníkov 
zrealizovali náročné projekty, zvýšili kvalitu slu-
žieb a vnútornú efektivitu a vyladili model vzdiale-
ného poskytovania komplexných IT služieb. 
 
Na úvod roka nás potešilo ocenenie Dodávateľ roka 
2015 od Tatrabanky. Zvíťazili sme v kategórií Opti-
malizácia produktu a služby za náš prínos v oblasti 
poskytovania End User Services. Aj toto ocene-
nie potvrdilo, že kvalita našich služieb znesie naj-
prísnejšie kritériá. Dôveru v naše schopnosti doka-
zuje aj zákazka na presťahovanie dátového centra, 
ktoré sme pre zákazníka realizovali v roku 2016. 
Bezproblémový priebeh aj tohto projektu vysoko 
ocenil manažment Tatrabanky. 

Kvalita našich služieb, skúsenosti, referencie a kon-
kurenčné ceny nám pomohli upevniť si postavenie 
v  tomto segmente aj v roku 2016. Potvrdzujú to 
nové akvizície a zaujímavé projekty s dôležitým pre-
sahom do budúcnosti. Tieto úspechy potvrdili našu 
pozíciu tretieho najväčšieho poskytovateľa outsour-
cingu na Slovensku a podpísali sa aj pod pozitívnu 
ekonomiku prevádzkových služieb našej spoločnos-
ti. Výnosy z prevádzkových služieb, ktoré nie sú tak 
citlivé na aktuálnu situáciu na trhu ako implemen-
tačné projekty, sa tak podieľali na celkových výno-
soch spoločnosti približne tretinou. 

Aby sme boli schopní udržať tento trend, venovala 
sa Divízia prevádzkových služieb v uplynulom roku 
rovnakým výzvam ako celá spoločnosť: posilňovať 
schopnosť reagovať na meniace sa potreby zákazní-
kov, inovovať poskytované služby, zvyšovať vnútornú 
efektivitu a budovať základy pre medzinárodnú ex-
panziu. 

V poslednej menovanej oblasti sme už dosiahli 
významný úspech. Službu, ktorá bola doteraz len 
v rámci Slovenska, sme začali poskytovať aj do za-
hraničia. V  rámci projektu sme odladili inštaláciu 
zariadení a komplexné služby na diaľku. Tento mo-
del bude vzorom pre ďalšie medzinárodné projekty.

Udržanie konkurencieschopnosti u komoditných 
služieb, kde kľúčovým diferenciátorom je cena, vy-
žaduje vysokú vnútornú efektivitu. Po dôležitých 
organizačných zmenách v roku 2015, ktoré prispeli 
k dobrým hospodárskym výsledkom divízie, sa nám 
podarilo ďalej zefektívniť naše činnosti. Úpravou in-
terného biznis modelu sme zvýšili vybavenosť po-
žiadaviek na prvej úrovni a znížili záťaž na tretej 
úrovni, na menej ako polovicu pôvodných hodnôt. 
Okrem zníženia nákladov sme uvoľnili odborné ka-
pacity na strategickejšie a rozvojové úlohy. 

Z našich nových služieb sa darilo na trhu umiest-
ňovať systém pre proaktívny monitoring a analyti-
ku IT infraštruktúry v reálnom čase od spoločnosti  
Nexthink, ktorej sme partnerom v rámci V4. Prvé  
inštalácie a pilotné projekty potvrdzujú, že nasa-
denie tohto unikátneho systému prináša pozitíva 
vo viacerých oblastiach: nižšie náklady na obnovu 
hardvéru, predchádzanie výpadkom, vyššiu bezpeč-
nosť, lepšiu kontrolu licencií a kvalitu služieb. 

Pri prvom obzretí sa za rokom 2016 bolo jasné, že 
to bol rok plný náročných výziev. Som rád, že na zá-
ver môžem konštatovať, že napriek tomu to bol rok, 
ktorý sme zvládli veľmi dobre. Okrem spokojnosti 
existujúcich zákazníkov sme si tak pripravili dobrú 
pozíciu do budúcnosti, za čo patrí moje poďakovanie 
všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.



: zameranie na multiplatformové technológie, 
automatizáciu vývoja a prevádzku  
riešení v cloude z nás robí  atraktívneho 
partnera pre plánovanie a realizáciu  
rozvojových tém vo všetkých segmentoch

Tomáš Kysela
Riaditeľ pre technologický rozvoj



Starostlivo vybrané a zvládnuté technológie  
sú predpokladom úspešných projektov 

Uplynulý rok symbolizuje rast očakávaní zákazní-
kov na inovatívnosť svojich IT dodávateľov. Okrem 
vyššej efektivity dodávok musia byť IT firmy schop-
né prichádzať s ideami na nové produkty, služby či 
biznis modely. Pri oboch výzvach - zvyšovaní tlaku 
na cenu, aj hľadaní novej úžitkovej hodnoty - zo-
hrávajú technológie a metodiky významnú úlohu. 
Naším cieľom je rýchlo a flexibilne absorbovať 
tie nové, ale zároveň kriticky revidovať zavedené. 
Chceme, aby naše, riešenia a služby zniesli naj-
prísnejšie kritéria a na aktuálnosť, použiteľnosť, 
užitočnosť a nákladovú efektivitu. 
 
Tento trvalý inovačný proces prispel v roku 2016 vý-
znamným spôsobom k úspešnému príbehu Allianz 
– Slovenská poisťovňa. Naše riešenie pre podporu 
predaja produktov najnovšej generácie umožnilo 
zákazníkovi naštartovať omnikanálovú stratégiu 
predaja. Jej sila spočíva v jednotne zadefinovaných 
pravidlách kalkulácií a validácií, ktoré je možné jed-
noducho distribuovať a vykonávať vo všetkých ob-
chodných a technologických predajných kanáloch. 
Tento prístup výrazne zlacňuje a zrýchľuje tvorbu 
a umiestňovanie poistných produktov na trhu a pri-
náša poisťovni vysokú úžitkovú hodnotu. 

Srdce celého riešenia - nová generácia nášho pre-
dajného systému AMC, kombinuje multiplatformo-
vé technológie HTML5/CSS3, Javascriptu a Java – 
v  unikátnom mixe, ktorý je osadený do prostredia 
regionálnej rozvojovej platformy predajných systé-
mov skupiny Allianz – OneWeb/CISL. Dnes máme 
k  dispozícii silne konkurenčnú platformu, v  mno-
hých ohľadoch unikátnu na trhu, s potenciálom zau-
jať zákazníkov aj v širšom regióne.

Pri efektivite dodávok sme dôraz kládli najmä na 
automatizáciu tvorby softvérových diel a efektívnu 
správu vývojových, testovacích a prevádzkových 
prostredí. Zlepšenie sme dosiahli zdokonaľovaním 
používaných, alebo zavádzaním nových technológií 
a metodík. 

V  technologickej oblasti sa jednalo najmä o auto-
matizáciu tvorby a efektívnu správu vývojových, 
testovacích a prevádzkových prostredí pomocou 
platformy SaltStack, využívanie kontajnerizačnej 
technológie Docker/Rancher OS, či rozvoj pokro-
čilej virtualizácie infraštruktúrnych prvkov (SDx) 
v cloude. V metodickej oblasti sme revidovali tech-
niky agilného vývoja softvéru cez metodiku SCRUM 
a prehlbovali zavádzanie princípov DevOps do pro-
cesov vývoja a prevádzky riešení.

Ak chceme byť dlhodobo konkurencieschopní, mu-
síme v dostatočnom predstihu reagovať na globálne 
technologické trendy. Napríklad symbolom multi-
platformového vývoja je dnes viac Javascript ako 
Java. Pozornosť sústreďujeme tiež na zlepšenie ko-
ordinácie technologického rozvoja v infraštruktúr-
nej a softvérovej oblasti. 

Veríme, že aj vďaka týmto zmenám budeme ešte 
atraktívnejším a užitočnejším partnerom pre plá-
novanie a realizáciu rozvojových zámerov u našich 
existujúcich, alebo potencionálnych zákazníkov.



Počet zamestnancov
celkový ku koncu roka: 268

priemerný za rok 2016: 261 

Vzdelanostná  
štruktúra v %
stredoškolské: 29

bakalárske: 3

vysokoškolské: 67

postgraduálne: 1

Podiel mužov a žien v %
muži: 81

ženy: 19

Základná štruktúra  
zamestnancov v %
SW vývoj a služby: 78

Predaj a marketing: 13

Administratíva a manažment: 9

Veková štruktúra  
zamestnancov v %
30 rokov a mladší: 14

31-35 rokov: 16

36-40 rokov: 18

41-45 rokov: 26

46-50 rokov: 14

50 a viac rokov: 12

Prehľad po  
lokalitách v %
Bratislava: 66 

Banská Bystrica: 9

Košice: 9

Žilina: 9

Levice: 7

Priame investície  
do vzdelávania
priame náklady na vzdelávanie  

na 1 zamestnanca: 420 EUR

celkové náklady na vzdelávanie  

na 1 zamestnanca: 687 EUR
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Oddelenie  

prípravy ponúk
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Kontaktné 
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podpory

Oddelenie vývoja

Oddelenie softvérových 

analýz

Oddelenie testovania 

a nasadzovania SW

Vývojové tímy

Networking

Storage

Pool

Cloud

Infrastructure  

& Application Delivery

Database, Middleware, 

Messaging and 

Collaboration

Úsek IIS

Úsek ľudských 

zdrojov

Úsek integrovaného 

manažérskeho 

systému



Fakty o spoločnosti

Názov: PosAm, spol. s r. o.
Dátum založenia: 22. 8. 1990
IČO: 313 650 78
DIČ: 2020315440
IČ pre DPH: SK 2020315440
Sídlo: Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Obchodný register vedený Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel: Sro, číslo zápisu: 6342/B

Pobočky:
Banská Bystrica
Košice
Levice
Žilina

Spoločníci:
Slovak Telekom, a. s.
Ing. Marián Marek
Ing. Peter Hladký
Ing. Peter Kolesár
Ing. Milan Drobný
Ing. Juraj Poláčik
Peter Mihalovič
Ing. Ronald Fleischman
Ing. Ladislav Bogdány
Ing. Katarína Petríková
Ing. Mark Slavický

Konatelia:
Ing. Marián Marek
Ing. Miroslav Majoroš
Ing. Rudolf Urbánek 

Prokuristi:
Ing. Milan Drobný
Ing. Miroslav Bielčik

Základné imanie od 2.7.2011: 
170 000 EUR

  
PosAm, spol s r.o.

Spoločnosť PosAm s.r.o. (IČO 00683 272) 
vznikla 22.8.1990. Na základe rozhodnutia 
(21.12.1993) jej Valného zhromaždenia bola 
táto spoločnosť k 3.1.1994 rozdelená na dve 
spoločnosti - PosAm Bratislava spol.  s  r.o. 
a  ASSET Managment Slovakia spol. s  r.o. 
Spoločnosť PosAm Bratislava spol. s r.o. 
(IČO  313 650 78) prevzala od spoločnosti  
PosAm všetky obchodné aktivity, záväzky a po-
hľadávky a pokračovala ďalej s obchodnými ak-
tivitami s výnimkou správy nehnuteľnosti, ktorá 
prešla na druhú spoločnosť. PosAm Bratislava 
spol. s r.o. sa tak stal nástupníkom spoločnosti 
PosAm s.r.o., ktorá bola k 3.1.1994 obchodným 
registrom vymazaná. Spoločnosť PosAm Brati-
slava spol. s r.o. v roku 2002 zmenila svoje ob-
chodné meno na PosAm spol. s r.o.



Integrovaný  
manažérsky systém

ISO 9001:2008
Kvalita
Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 
techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementá-
cia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

ISO/IEC 20000-1:2011
ITIL®
Systém manažérstva IT služieb podporujúcich 
poskytovanie infraštruktúrnych a aplikačných 
služieb IT pre všetkých zákazníkov v  súlade 
s katalógom služieb PosAm.

ISO/IEC 27001:2013
Informačná bezpečnosť
Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 
techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementá-
cia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov. 
V  súlade s platným prehlásením o aplikova-
teľnosti.

OHSAS 18001:2007
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 
techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementá-
cia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

ISO 14001:2004
Ochrana životného prostredia
Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 
techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementá-
cia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

Acuant Value Added Reseller
Brocade Alliance Partner Network
Cisco Select Certified Partner
Citrix Solution Advisor SILVER
Dell Authorized Service Partner
Desko Value Added Reseller / Distributor
ESET Bronze Partner
F5 Unity Program Partner
Fortinet Authorized
Hitachi Data Systems Platinum / TrueNorth Partner Program
HP Enterprise Silver Server Specialist
HP Enterprise Silver Partner
HP Computing Services Specialist
HP Gold patner Computing
HP Gold patner Printing
HP Partner First Gold
HP Printing Services Specialist
HP Services Specialist
Huawei Authorized Partner
IBM Business Partner, Service partner
IBM Gold Program Level
Konica-Minolta Authorized Service Partner
Kyocera Authorized Service Partner
Lenovo Service Partner
McAfee Reseller - Associate 
Microsoft Partner Network
Namirial Spa Value Added Reseller
OKI Authorized Service Partner
Oracle Gold Partner
RedHat Ready - Advanced Partner
SAP Service Partner
Symantec Registered Partner
Veeam Reseller, CSP
VMware Solution Provider - Enterprise

  
Partnerstvá



: Účtovná závierka spoločnosti 
PosAm, spol. s r.o. a správa  
nezávislého audítora za rok 
končiaci 31. decembra 2016



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou,  
 

Daňové identifikačné číslo 
  
IČO 
  
SK NACE 
 

Účtovná závierka – Účtovná jednotka
 x  riadna       malá
 mimoriadna      veľká
 priebežná
 
  (vyznačí sa x)

 
Mesiac  Rok 

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie 

 
 

Priložené súčasti účtovnej závierky
   x    x    x
            (v celých eurách)            (v celých eurách)           (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky POSAM, SPOL. S R. O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
BAJKALSKÁ  

PSČ

Číslo telefónu

Číslo

Obec
 BRATISLAVA
Číslo faxu 

Zostavená dňa: 
 

Schválená dňa:
 

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
 

  

 x



SÚVAHA

Ozna- 
čenie STRANA AKTÍV Riadok

Bežné účtovné obdobie
Predch. úč. obd.

Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR 

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 01   25 864 471   5 593 846   20 270 625   21 058 806 

A. Neobežný majetok r. 03+r.11+r.21 02   8 878 825   5 397 750   3 481 075   2 928 863 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až r.10) 03   3 336 390   1 625 111   1 711 279   1 300 607 

A.I.1 Aktivované náklady na vývoj  (012) -/072,091A/ 04         

2 Softvér (013) -/073,091A/ 05   3 071 336   1 590 873   1 480 463   1 225 112 

3 Oceniteľné práva (014) -/074,091A/ 06   85 893   34 238   51 655   9 261 

4 Goodwill (015) -/075,091A/ 07         

5 Ostatný dlhodobý nehmotný  majetok (019,01x) 
-/079,07x,091A/ 08         

6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný  majetok (041) - /093/ 09   179 161     179 161   66 234 

7 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  
majetok (051) - /095A/ 10         

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.12 až r.20) 11   5 542 435   3 772 639   1 769 796   1 628 256 

A.II.1 Pozemky (031) - /092A/ 12         

2 Stavby (021) -/081,092A/ 13   176 371   22 085   154 286   164 205 

3 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
(022) -/082,092A/ 14   5 347 448   3 750 554   1 596 894   1 226 141 

4 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 
-/085,092A/ 15         

5 Základné stádo a ťažné zvieratá (026) -/086,092A/ 16         

6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02x,032) 
-/089,08x,092A/ 17         

7 Obstarávaný dlhodobý hmotný  majetok (042) - /094/ 18   17 816     17 816   237 910 

8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 
(052) - /095A/ 19   800     800   

9 Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/- 098 20         

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až r.32) 21         

A.III.1 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22         

2 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou 
okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23         

3 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24         

4 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25         

5 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26         

6 Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27         

7 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný 
majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28         

8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 
067A, 069A, 06XA) - /096A/

29         

9 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou  
ako jeden rok (22XA) 30       

10 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31         

11 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný  
majetok (053) - /095A/ 32         

B. Obežný majetok r.34+r.41+r.53+r.66+r.71 33   16 302 308   196 096   16 106 212   17 353 979 

B.I. Zásoby súčet (r.35 až r.40) 34   119 231   27 775   91 456   205 152 

B.I.1 Materiál (112,119,11x) - /191,19x/ 35   470     470   357 

2 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 
(121,122,12x) -/192,193,19x/ 36         

3 Výrobky (123) – /194/ 37         

4 Zvieratá (124) – /195/ 38         

5 Tovar (132,133,13X,139) – /196,19X/ 39   118 761   27 775   90 986   204 795 

6 Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40         

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42+r.46 až r.52) 41   147 334     147 334   398 510 

B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r.45) 42         



SÚVAHA

Ozna- 
čenie STRANA AKTÍV Riadok

Bežné účtovné obdobie
Predch. úč. obd.

Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR 

1.a Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43         

1.b
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

44         

1.c Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45         

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 46       

3 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným  
jednotkám (351A) - /391A/ 47         

4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám  
(351A) - /391A/

48         

5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  
(354A,355A,358A,35XA) - /391A/ 49         

6 Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50       

7 Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/ 51         

8 Odložená daňová pohľadávka (481A) 52   147 334   147 334   398 510 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54+r.58 až r.65) 53   9 754 685   168 321   9 586 364   6 142 454 

B.III.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57) 54   8 757 351   168 321   8 589 030   5 771 513 

1.a Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55   2 125 742     2 125 742   2 122 858 

1.b
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

56         

1.c Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57   6 631 609   168 321   6 463 288   3 648 655 

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 58   458 221   458 221   330 073 

3 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jed-
notkám (351A) - /391A/ 59         

4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/

60         

5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  
(354A,355A,358A,35XA,398A) - /391A/ 61         

6 Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62         

7 Daňové pohľadávky a dotácie 
(341,342,343,345,346,347) - /391A/ 63   527 519     527 519   2 827 

8 Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64       

9 Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65   11 594     11 594   38 041 

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r.67 až r.70) 66         

B.IV.1 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných 
jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67         

2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého 
finančného majetku v prepojených účtovných jednot-
kách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

68         

3 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 69       

4 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok  
(259,314A) - /291A/ 70         

B.V. Finančné účty r.72 + r.73 71   6 281 058     6 281 058   10 607 863 

B.V.1 Peniaze (211,213,21X) 72   12 249   12 249   12 326 

2 Účty v bankách (221A,22X,+/- 261) 73   6 268 809   6 268 809   10 595 537 

C. Časové rozlíšenie (r.75 až r.78) 74   683 338     683 338   775 964 

C.1 Náklady budúcich období dlhodobé  (381A, 382A) 75   135 517   135 517   151 800 

2 Náklady budúcich období krátkodobé  (381A, 382A) 76   547 821     547 821   624 164 

3 Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77       

4 Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78         



SÚVAHA

Ozna- 
čenie

STRANA PASÍV Riadok
Bežné úč. obd. Predch. úč. obd.

EUR EUR

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.80+r.101+r.141 79   20 270 625   21 058 806 

A. Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.100 80   12 324 046   11 829 010 

A.I. Základné imanie súčet (r.82 až r.84) 81   170 000   170 000 

A.I.1 Základné imanie (411 alebo +/-491) 82   170 000   170 000 

2 Zmena základného imania +/- 419 83     

3 Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84     

A.II. Emisné ážio (412) 85     

A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86     

A.IV. Zákonné rezervné fondy (r.88+r.89) 87   17 000   17 000 

A.IV.1 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 
421A, 422) 88   17 000   17 000 

2 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 
421A) 89     

A.V. Ostatné fondy zo zisku r.91+r.92 90     

A.V.1 Štatutárne fondy (423,42X) 91     

2 Ostatné fondy (427, 42X) 92     

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r.96) 93     

A.VI.1 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(+/-414) 94     

2 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 95     

3 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a 
rozdelení (+/-416) 96     

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98+r.99 97   9 928 455   9 084 464 

A.VII.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98   9 928 455   9 084 464 

2 Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99     

A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 
/+-/r.01-(r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141) 100   2 208 591   2 557 546 

B. Záväzky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140 101   7 424 779   8 318 843 

B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r.103+r.107 až r.117) 102   12 170   24 173 

B.I.1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106) 103     

1.a Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 475A, 476A) 104     

1.b
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 475A, 476A)

105     

1.c Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106     

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 107     

3 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(471A, 47XA) 108     

4 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväz-
kov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109     

5 Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110     

6 Dlhodobo prijaté preddavky (475A) 111     

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112     

8 Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113     

9 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114   12 170   24 173 

10 Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115     

11 Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116     

12 Odložený daňový záväzok (481A) 117     

B.II. Dlhodobé rezervy r.119+r.120 118   39 190   62 402 

B.II.1 Zákonné rezervy (451A) 119     

2 Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120   39 190   62 402 

B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121     

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.123+r.127 až r.135) 122   6 435 334   6 310 572 

B.IV.1 Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126) 123   4 670 632   4 376 772 

1.a
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 
476A, 478A, 47XA)

124   36 938   97 403 



SÚVAHA

Ozna- 
čenie

STRANA PASÍV Riadok
Bežné úč. obd. Predch. úč. obd.

EUR EUR

1.b
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 
324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125     

1.c Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126   4 633 694   4 279 369 

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 127     

3 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(361A, 36XA, 471A, 47XA) 128     

4 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129     

5 Záväzky voči spoločníkom a združeniu  
(364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 130     

6 Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) 131   649 451   655 547 

7 Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132   361 697   351 140 

8 Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) 133   752 994   924 643 

9 Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134     

10 Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135   560   2 470 

B.V. Krátkodobé rezervy r.137+r.138 136   929 416   1 908 052 

B.V.1 Zákonné rezervy (323A, 451A) 137   196 345   167 743 

2 Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138   733 071   1 740 309 

B.VI. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) 139   8 669   13 644 

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140     

C. Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145) 141   521 800   910 953 

C.1 Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142     

2 Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143     

3 Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144   173 787   184 358 

4 Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145   348 013   726 595 



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna-
čenie TEXT Riadok

Bežné úč. obd. Bezprostredne predch. úč. obd.

EUR EUR

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01  28 145 838  43 514 400 

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02  28 915 843  43 998 163 

I Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03  5 822 143  10 648 296 

II Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04   

III Tržby z predaja služieb (602, 606) 05  22 197 526  32 700 420 

IV Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová 
skupina 61) 06   

V Aktivácia (účtová skupina 62) 07  730 989  403 840 

VI
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku,  
dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 
642) 

08  39 016  79 923 

VII Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
(644,645,646,648,655,657) 09  126 169  165 684 

** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + 
r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10  25 985 804  40 642 395 

A Náklady vynaložené na obstaranie  
predaného tovaru (504,507) 11  4 916 704  9 725 751 

B Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklado-
vateľných dodávok (501,502,503) 12  486 663  596 150 

C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13  1 178  3 926 

D Služby (účtová skupina 51) 14  9 035 776  17 471 527 

E Osobné náklady súčet (r.16 až r.19) 15  10 542 757  11 055 495 

E.1 Mzdové náklady (521,522) 16  7 807 290  8 338 769 

2 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17   

3 Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 18  2 581 289  2 566 170 

4 Sociálne náklady (527,528) 19  154 178  150 556 

F Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20  29 312  24 567 

G Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21  848 393  943 964 

G.1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodo-
bého hmotného majetku (551) 22  848 393  927 225 

2 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému ma-
jetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23   16 739 

H Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
predaného materiálu (541,542) 24  2 814  23 874 

I Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25  49  24 194 

J Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 
544,545, 546,548,549,555,557) 26  122 158  772 947 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 
(+/-) (r. 02 - r. 10) 27  2 930 039  3 355 768 

* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) 
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28  14 310 337  15 955 202 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 
35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29  10 709  24 307 

VIII Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30   

IX Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31   

IX.1 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepoje-
ných účtovných jednotiek (665A) 32   

2
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielo-
vej účasti okrem výnosov prepojených účtovných 
jednotiek (665A)

33   

3 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34   

X Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35   

X.1 Výnosy z krátkodobého finančného majetku od 
prepojených účtovných jednotiek (666A) 36   



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna-
čenie TEXT Riadok

Bežné úč. obd. Bezprostredne predch. úč. obd.

EUR EUR

2
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podi-
elovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných 
jednotiek (666A)

37   

3 Ostatné výnosy z krátkodobého  
finančného majetku (666A) 38   

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39  8 432  19 456 

XI.1 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40   

2 Ostatné výnosové úroky (662A) 41  8 432  19 456 

XII. Kurzové zisky (663) 42  2 277  4 851 

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 
z derivátových operácií (664,667) 43   

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44   

** Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 
48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45  9 147  13 223 

K Predané cenné papiere a podiely (561) 46   

L Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47   

M Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48   

N Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49   

N.1 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50   

2 Ostatné nákladové úroky (562A) 51   

O Kurzové straty (563) 52  4 000  7 483 

P Náklady na precenenie cenných papierov a náklady 
na derivátové operácie (564,567) 53   

Q Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54  5 147  5 740 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)  
(r. 29 - r. 45) 55  1 562  11 084 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 
zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56  2 931 601  3 366 852 

R Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57  723 010  809 306 

R.1 Daň z príjmov splatná (591, 595) 58  471 834  1 001 447 

2 Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59  251 176  -192 141 

S Prevod podielov na výsledku hospodárenia  
spoločníkom (+/-596) 60

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61  2 208 591  2 557 546 



POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZOSTAVENEJ K 31. DECEMBRU 2016
A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo
PosAm, spol. s r.o.   
Bajkalská 28
821 09 Bratislava

PosAm spol. s r. o. (ďalej „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmed-
zeným, ktorá vznikla dňa 21. decembra 1993 na základe uzavretej spo-
ločenskej zmluvy. Dňa 3. januára 1994 bola zapísaná do Obchodného 
registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka 
č. 6342/B. Spoločnosť sídli na Bajkalskej 28 v Bratislave, Slovenská re-
publika, identifikačné číslo 31 365 078.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti
- vývoj a predaj vlastného softvéru
- poskytovanie služieb v oblasti IT
- predaj hardware a software licencií

3. Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných  
účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov
Spoločnosť mala k 31. decembru 2016 268 aktívnych zamestnancov  

(k 31. decembru 2015: 268), z toho 43 vedúcich pracovníkov (2015: 48).

Názov položky 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Priemerný prepočítaný počet  
zamestnancov 261 260

Stav zamestnancov ku dňu, ku  
ktorému sa zostavuje účtovná  
závierka, z toho:

268 268

počet vedúcich zamestnancov 43 48

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako  
riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníc-
tve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do  31. decembra 2016.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce 
účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 16. marca 2016 účtovnú závierku 
Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti
Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 4. augusta 2011 spoloč-
nosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej 
závierky za rok 2016.

B. KONSOLIDOVANÝ CELOK
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoloč-
nosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovenská 
republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky koncernu 
Deutsche Telekom. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Deut-
sche Telekom zostavuje spoločnosť Deutsche Telekom AG, Friedrich 
Ebert Alle 140, 53113 Bonn, Spolková republika Nemecko. Tieto kon-
solidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených 
spoločností.

C. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretr-
žitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným 
v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej 
súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, 
ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie 
je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala 
konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. 

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje obstarávacou ce-
nou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvi-
siace s obstaraním. 

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňu-
je vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame mzdové náklady a iné  
priamo priraditeľné náklady súvisiace so zamestnancami, ktorí vytvá-
rajú dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý  nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje 
reálnou hodnotou (do 31.12.2015 reprodukčnou obstarávacou cenou). 

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku 
zvyšujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba sa účtujú do nákladov 
v období ich realizácie.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý 
bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpo-
vedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpiso-
vať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je daný majetok uvedený 
do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadz-
ba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná 
doba používania 

v rokoch

Metóda 
odpisovania

Ročná 
odpisová 

sadzba v %

Webstránka  
www.posam.sk 3 rovnomerná 33,33

Portál o hospodárení  
obcí 5 rovnomerná 20,00

Softvér nakupovaný 4 rovnomerná 25,00

Vlastný softvér 
(AMC, bSign) 4 rovnomerná 25,00

Vlastný softvér  
(dScan) 5 rovnomerná 20,00

Vlastný softvér  
(SERVIO NG, MRP) 8 rovnomerná 12,50

Ochranná známka 10 rovnomerná 10,00

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmot-
ného majetku sa tvorí opravná položka vo  výške rozdielu jeho zistenej 
úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.



Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, 
ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace 
s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvy-
šujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba sa účtujú do nákladov v ob-
dobí ich realizácie.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý 
bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpo-
vedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpiso-
vať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je daný majetok uvedený 
do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba 
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná doba 
používania v rokoch

Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v %

Stroje, prístroje a zariadenia (okrem monitorov, serverov, UPS) 4 rovnomerná 25,00

Stroje, prístroje a zariadenia – monitory, servery, UPS 6 rovnomerná 16,66

Stroje, prístroje a zariadenia (servisné zariadenie) 7 rovnomerná 14,29

Kuchynský nábytok priemyselný 6 rovnomerná 16,66

EZS bezpečnostný systém 10 rovnomerná 10,00

Dopravné prostriedky 6 rovnomerná 16,66

Inventár 6 rovnomerná 16,66

Mobilné telefóny 2 rovnomerná 50,00

Iný dlhodobý hmotný majetok (trezory, klimatizácie) 12 rovnomerná 8,33

Technické zhodnotenie prenajatých priestorov 5 rovnomerná 20,00

TZ prenajatých priestorov – FBC Bajkalská 10 rovnomerná 10,00

Od 1. januára 2016 sa na základe prehodnotenia doby používania a ži-
votností dlhodobého majetku predĺžila životnosť dopravných prostried-
kov, monitorov, serverov a UPS zariadení zo 4 na 6 rokov.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmot-
ného majetku je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej 
úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje 
cenu, za ktorú sa zásoba obstarala a náklady súvisiace s obstaraním 
(clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížená o zľavy z ceny. Zľava 
z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa 
účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. 
Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postu-
py účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou „first-in 
first-out“ (FIFO – prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako 
prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). 

V prípade zníženia úžitkovej hodnoty zásob Spoločnosť tvorí opravné 
položky na základe porovnania ocenenia v účtovníctve a čistej reali-
začnej hodnoty. Na pomaly obrátkové zásoby tovaru, ktoré Spoločnosť 
eviduje na sklade viac ako 1 rok sa tvorí opravná položka vo výške 50% 
ich ocenenia a viac ako 2 roky vo výške 100% ich ocenenia. V prípade 
zásob náhradných dielov sa tvorí opravná položka vo výške 100% ich 
ocenenia, ak Spoločnosť eviduje zásoby na sklade viac ako 4 roky.

d) Zákazková výroba
Spoločnosť účtuje o dodávkach vlastných softvérových diel ako o zá-
kazkovej výrobe. Ak je možné výsledok zo zákazkovej výroby spoľahlivo 
odhadnúť, výnosy a náklady pripadajúce na dané účtovné obdobie sa 
účtujú metódou stupňa dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky 
sa zisťuje kumulatívne ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-
ka podľa stavu vykonanej práce, pomocou počtu odpracovaných hodín.

Náklady na zákazku sa vykazujú v období, v ktorom vznikli. Náklady vy-
naložené v bežnom roku a súvisiace s budúcou činnosťou na zákazke 
sa nezahrňujú do výpočtu stupňa dokončenia.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kumulatívny 
rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie zákazkovej 
výroby a hodnotou zákazkovej výroby zistenej podľa metódy stupňa do-
končenia vykáže v súvahe ako čistá hodnota zákazky so súvzťažným 
zápisom v prospech výnosov.

Požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vykážu 
ako pohľadávky z obchodného styku so súvzťažným zápisom v prospech 
výnosov zo zákazky. Preddavky prijaté pred vykonaním príslušnej práce 
sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky.

Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, 
že náklady prevýšia výnosy, účtuje sa okamžite o odhade očakávanej 
straty zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená bez 
ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, bez ohľadu na 
stupeň dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku ziskov, ktorých 
vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej 
zákazkovej výrobe.

Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné náklady 
na hospodársku činnosť. V účtovnom období, v ktorom už nie je pravde-
podobná strata zo zákazkovej výroby alebo je pravdepodobné zníženie 
straty zo zákazkovej výroby alebo zúčtovanie straty, sa vykáže zníženie 
ostatných nákladov na hospodársku činnosť. 

e) Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky 
a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na 
ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami. K pohľadávkam po 
splatnosti viac ako 90 dní v hodnote pri jednej individuálnej pohľadávke 
do 1 000 EUR tvorí Spoločnosť opravnú položku vo výške 100% hodno-
ty pohľadávky. K pohľadávkam po splatnosti viac ako 30 dní v hodno-
te pri jednej individuálnej pohľadávke nad 1 000 EUR tvorí Spoločnosť 
opravnú položku, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčas-
nou hodnotou pohľadávky po individuálnom posúdení stavu predmetnej 
pohľadávky a podľa stupňa rizika jej nezaplatenia.



f) Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch 
a ceniny. 

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výš-
ke, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím.

h) Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstat-
nené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho 
oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstat-
neného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu 
v účtovníctve.

i) Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, 
ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti 
zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým 
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na 
splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtov-
ná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový 
účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťar-
chu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech 
vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy 
alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala 
tvorba rezervy.

j) Záväzky
Záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa 
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma zá-
väzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

k) Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fon-
dov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy 
a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú 
v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

l) Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku da-
ňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je 
vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred 
zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné polož-
ky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia 
straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z prí-
jmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené 
preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová po-
vinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

m) Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z rozdielov medzi účtovnou hodnotou 
majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich da-
ňovou základňou.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je 
pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči bud-
úcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa 
predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane, tj. 21%.

n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvis-
losti s účtovným obdobím.

o) Leasing (Spoločnosť je nájomca)
Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu 
sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

p) Cudzia mena
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným vý-
menným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou ban-
kou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu usku-
točnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na 
výsledok hospodárenia. 

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kur-
zom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové 
rozdiely sa vykazujú vo Výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli 
tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

q) Vykazovanie výnosov
Výnosy za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodno-
ty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy). 
Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo poskytnutia služby. 

Výnosy z predaja hardware zariadení a software licencií (tovaru) sa vy-
kazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva, obvykle po dodaní podľa 
definovaných dodacích podmienok.

Výnosy z predaja software licencií (služieb) sa vykazujú vo výške, ktorá 
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím.

Výnosy z predaja IT služieb a služieb tvorby vlastných softvérových diel 
sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľa-
dom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe 
skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsa-
hu dohodnutých služieb.



D. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný 
majetok

Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér Oceniteľné 

práva Goodwill Ostatný 
DNM

Obstarávaný 
DNM

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2016 0 2 468 214 30 893 0 0 66 234 0 2 565 341

Prírastky 0 0 0 0 0 771 049 0 771 049

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 603 122 55 000 0 0 -658 122 0 0

Stav k 31.12.2016 0 3 071 336 85 893 0 0 179 161 0 3 336 390

Oprávky

Stav k 1.1.2016 0 1 243 102 21 632 0 0 0 0 1 264 734

Prírastky 0 347 771 12 606 0 0 0 0 360 377

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2016 0 1 590 873 34 238 0 0 0 0 1 625 111

Opravné položky

Stav k 1.1.2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2016 0 1 225 112 9 261 0 0 66 234 0 1 300 607

Stav k 31.12.2016 0 1 480 463 51 655 0 0 179 161 0 1 711 279

Spoločnosť vytvorila vlastnou činnosťou počas roku 2016 softvér a aktivovala súvisiace náklady vo výške 730 989 EUR (2015: 403 840EUR). Do 
užívania bol v roku 2016 zaradený softvér vytvorený vlastnou činnosťou vo výške 561 562 EUR (2015: 394 106 EUR). Jedná sa o softvér, ktorý je 
určený na interné použite ako aj na poskytovanie služieb zákazníkom spoločnosti.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný 
majetok

Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér Oceniteľné 

práva Goodwill Ostatný 
DNM

Obstarávaný 
DNM

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2015 0 2 645 497 25 034 0 0 94 369 0 2 764 900

Prírastky 0 0 0 0 0 485 094 0 485 094

Úbytky 0 -590 284 0 0 0 -94 369 0 -684 653

Presuny 0 413 001 5 859 0 0 -418 860 0 0

Stav k 31.12.2015 0 2 468 214 30 893 0 0 66 234 0 2 565 341

Oprávky

Stav k 1.1.2015 0 1 522 341 18 865 0 0 0 0 1 541 206

Prírastky 0 311 045 2 767 0 0 0 0 313 812

Úbytky 0 -590 284 0 0 0 0 0 -590 284

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 1 243 102 21 632 0 0 0 0 1 264 734

Opravné položky

Stav k 1.1.2015 0 0 0 0 0 84 369 0 84 369

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 -84 369 0 -84 369

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2015 0 1 123 156 6 169 0 0 10 000 0 1 139 325

Stav k 31.12.2015 0 1 225 112 9 261 0 0 66 234 0 1 300 607



2. Dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnu-
teľných vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťaž-
né zvieratá

Ostatný   
DHM

Obstarávaný 
DHM

Poskytnuté 
preddavky   

na DHM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2016 0 168 660 4 795 105 0 0 0 237 910 0 5 201 675

Prírastky 0 0 0 0 0 0 632 051 800 632 851

Úbytky 0 0 -292 091 0 0 0 0 0 -292 091

Presuny 0 7 711 844 434 0 0 0 -852 145 0 0

Stav k 31.12.2016 0 176 371 5 347 448 0 0 0 17 816 800 5 542 435

Oprávky

Stav k 1.1.2016 0 4 455 3 568 964 0 0 0 0 0 3 573 419

Prírastky 0 17 630 470 386 0 0 0 0 0 488 016

Úbytky 0 0 -288 796 0 0 0 0 0 -288 796

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2016 0 22 085 3 750 554 0 0 0 0 0 3 772 639

Opravné položky

Stav k 1.1.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2016 0 164 205 1 226 141 0 0 0 237 910 0 1 628 256

Stav k 31.12.2016 0 154 286 1 596 894 0 0 0 17 816 800 1 769 796

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou a vandalským činom až do výšky 996 009 EUR
(2015: 996 009 EUR). 

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnu-
teľných vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťaž-
né zvieratá

Ostatný   
DHM

Obstarávaný 
DHM

Poskytnuté 
preddavky   

na DHM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2015 0 5 457 5 143 352 0 0 0 6 417 0 5 155 226

Prírastky 0 0 0 0 0 0 1 274 613 0 1 274 613

Úbytky 0 0 -1 228 164 0 0 0 0 0 -1 228 164

Presuny 0 163 203 879 917 0 0 0 -1 043 120 0 0

Stav k 31.12.2015 0 168 660 4 795 105 0 0 0 237 910 0 5 201 675

Oprávky

Stav k 1.1.2015 0 2 002 4 154 939 0 0 0 0 0 4 156 941

Prírastky 0 2 453 642 188 0 0 0 0 0 644 641

Úbytky 0 0 -1 228 163 0 0 0 0 0 -1 228 163

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 4 455 3 568 964 0 0 0 0 0 3 573 419

Opravné položky

Stav k 1.1.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 18 135 0 0 0 0 0 18 135

Úbytky 0 0 -18 135 0 0 0 0 0 -18 135

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2015 0 3 455 988 413 0 0 0 6 417 0 998 285

Stav k 31.12.2015 0 164 205 1 226 141 0 0 0 237 910 0 1 628 256



3. Zásoby
Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby Stav k 1.1.2016 Tvorba OP
Zúčtovanie OP z dôvodu 
zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu 
vyradenia majetku  

z účtovníctva
Stav k 31.12.2016

Materiál 0 0 0 0 0

Nedokončená  výroba 
a polotovary vlastnej výroby 0 0 0 0 0

Výrobky 0 0 0 0 0

Zvieratá 0 0 0 0 0

Tovar 26 597 9 303 - 8 125 0 27 775

Nehnuteľnosť na predaj 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na zásoby 0 0 0 0 0

Zásoby spolu 26 597 9 303 - 8 125 0 27 775

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v 
dôsledku zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho dovtedajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien.

4. Zákazková výroba   
Výnosy zo zákazkovej výroby dosiahli v roku 2016 čiastku 6 732 995 EUR (2015: 20 303 411 EUR). 

Dodatočné informácie o zákazkách otvorených ku koncu účtovného obdobia sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 31.12.2016 31.12.2015
Sumár od začiatku zákazkovej  

výroby až do 31.12.2016

Výnosy zo zákazkovej výroby 458 221 330 073 458 221

Náklady na zákazkovú výrobu 279 204 161 786 279 204

Hrubý zisk / hrubá strata 179 017 168 287 179 017

Hodnota zákazkovej výroby Stav k 31.12.2016
Sumár od začiatku zákazkovej  

výroby až do 31.12.2016

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe 0 0

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku 458 221 458 221

Suma prijatých preddavkov 0 0

Suma zadržanej platby 0 0

Náklady a výnosy na zákazkovú výrobu boli kalkulované pomocou metódy stupňa dokončenia, zistením stavu vykonanej práce, ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky pomocou počtu odpracovaných hodín.

5. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky
Stav 

k 1.1.2016
Tvorba OP

Zúčtovanie OP  
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku z účtovníctva

Stav 
k 31.12.2016

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 167 508 3 460 - 2 647 0 168 321

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem  
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 167 508 3 460 - 2 647 0 168 321

Ostatné krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky spolu 167 508 3 460 - 2 647 0 168 321



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky
Stav 

k 1.1.2015
Tvorba OP

Zúčtovanie OP  
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku z účtovníctva

Stav 
k 31.12.2015

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 140 912 30 866 - 4 270 0 167 508

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem  
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 140 912 30 866 - 4 270 0 167 508

Ostatné krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky spolu 140 912 30 866 - 4 270 0 167 508

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2016 je uvedená 
v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 8 453 411 303 940 8 757 351

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2 120 915 4 827 2 125 742

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 332 496 299 113 6 631 609

Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 994 894 2 440 997 334

Čistá hodnota zákazky 458 221 0 458 221

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0

Sociálne poistenie 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 527 519 0 527 519

Pohľadávky z derivátových operácií 0 0 0

Iné pohĺadávky 9 154 2 440 11 594

Krátkodobé pohľadávky spolu 9 448 305 306 380 9 754 685

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 5 613 422 325 599 5 939 021

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2 032 944 89 914 2 122 858

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 580 478 235 685 3 816 163

Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 368 501 2 440 370 941

Čistá hodnota zákazky 330 073 0 330 073

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0

Sociálne poistenie 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 2 827 0 2 827

Pohľadávky z derivátových operácií 0 0 0

Iné pohĺadávky 35 601 2 440 38 041

Krátkodobé pohľadávky spolu 5 981 923 328 039 6 309 962

Spoločnosť v roku 2016 vytvorila na pohľadávky po splatnosti opravné položky vo výške 3 460 EUR (2015: 30 866 EUR). 
Z dôvodu úhrady pohľadávok po splatnosti, ku ktorým boli v minulosti vytvorené opravné položky boli v roku 2016 zúčtované opravné položky 
z dôvodu zániku ich opodstatnenosti vo výške 2 647 EUR. 

6. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách a ceniny. Finančnými účtami  môže Spoločnosť voľne disponovať.



7. Časové rozlíšenie
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho: 135 517 151 800

Hardvérový support 100 466 125 969

Softvérový support 32 241 24 856

Ostatné 2 810 975

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 547 821 624 164

Hardvérový support 131 568 134 789

Softvérový support 344 900 423 822

Ostatné 71 353 65 553

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

Spolu 683 338 775 964

V roku 2016 sa znížili náklady budúcich období oproti roku 2015 o 92 626 EUR najmä z dôvodu zníženia časového rozlíšenia IT služieb.

8. Odložená daňová pohľadávka
Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky Stav k 31.12.2015
Zaúčtovaná do  

vlastného imania
Zaúčtované do výkazu 

ziskov a strát
Stav k 31.12.2016

Dlhodobý majetok -107 128 0 -43 046 -150 174

Opravná položka k zásobám 26 597 0 1 178 27 775

Opravná položka k pohľadávkam 27 523 0 -8 013 19 510

Rezervy 1 802 712 0 -1 030 450 772 262

Ostatné 61 707 0 -29 488 32 219

Celkom 1 811 411 0 -1 109 819 701 592

Sadzba dane z príjmov ( v %) * 22 21

Odložená daňová pohľadávka vypočítaná 398 510 147 334

Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná 398 510  0 -251 176 147 334

Odložený daňový záväzok 0 0  0 0

E. PASÍVA

1. Vlastné imanie
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania Stav k 1.1.2016 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2016

Základné imanie 170 000 0 0 0 170 000

Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 17 000 0 0 0 17 000

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy 0 0 0 0 0

Ostatné fondy 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 0 0 0 0 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 9 084 464 0 0 843 991 9 928 455

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 2 557 546 2 208 591 -1 713 556 -843 990 2 208 591

Vlastné imanie spolu 11 829 010 2 208 591 -1 713 556 1 12 324 046

Rozdiel na položke nerozdelený zisk minulých rokov oproti tabuľke rozdelenie účtovného zisku za rok 2015 vo výške 1 EUR vznikol z dôvodu  
zaokrúhlovania pri vykazovaní.



Položka vlastného imania Stav k 1.1.2015 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2015

Základné imanie 170 000 0 0 0 170 000

Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 17 000 0 0 0 17 000

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy 0 0 0 0 0

Ostatné fondy 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 0 0 0 0 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 8 262 150 0 0 822 314 9 084 464

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 2 491 861 2 557 546 -1 669 547 -822 314 2 557 546

Vlastné imanie spolu 10 941 011 2 557 546 -1 669 547 0 11 829 010

Účtovný zisk za rok 2015 vo výške 2 557 546 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky 2015

Prídel do zákonného rezervného fondu 0

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0

Prídel do sociálneho fondu 0

Prídel na zvýšenie základného imania 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 843 990

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 1 713 556

Iné 0

Spolu 2 557 546

Štatutárny orgán rozhodne o rozdelení zisku za rok 2016 spolu so schválením tejto účtovnej závierky.

2. Rezervy
Prehľad pohybu rezerv za rok 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

 Názov položky Stav k 1.1.2016 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12.2016

Dlhodobé rezervy, z toho: 62 402 0 -23 212 0 39 190

Zákonné dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: 62 402 0 -23 212 0 39 190

Rezerva na záruky a záručné opravy 62 402 0 -23 212 0 39 190

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 908 052 806 698 -1 693 317 -92 017 929 416

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 167 743 196 345 -167 743 0 196 345

Rezerva na dovolenky 167 743 196 345 -167 743 0 196 345

Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 1 740 309 610 353 -1 525 574 -92 017 733 071

Rezerva na záruky a záručné opravy 725 913 266 211 -601 253 -1 942 388 929

Rezerva na odmeny 977 163 315 201 -897 603 -79 560 315 201

Rezerva na výročnú správu a audit 31 370 24 871 -23 459 -7 911 24 871

Rezerva na nevyfakturované dodávky 5 863 4 070 -3 259 -2 604 4 070

Rezervy spolu 1 970 454 806 698 -1 716 529 -92 017 968 606

Rezerva na záruky a záručné opravy zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zákazníkom z dôvodu záručných opráv, odstránení možných chýb 
dodaných diel a z dôvodu výkonov súvisiacich s poskytnutím rozšírenej záruky. Jej použitie je očakávané do roku 2020.

Rezerva na dovolenky zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zamestnancom v súvislosti s nevyčerpanými dovolenkami roku 2016.

Rezerva na odmeny zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zamestnancom v súvislosti s odmenami priznanými za rok 2016.



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 Názov položky Stav k 1.1.2015 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12.2015

Dlhodobé rezervy, z toho: 77 261 14 937 -29 796 0 62 402

Zákonné dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: 77 261 14 937 -29 796 0 62 402

Rezerva na záruky a záručné opravy 77 261 14 937 -29 796 0 62 402

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 258 276 1 908 052 -1 210 130 -48 146 1 908 052

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 207 953 167 743 -203 146 -4 807 167 743

Rezerva na dovolenky 169 995 167 743 -169 995 0 167 743

Rezerva na výročnú správu a audit 37 668 0 -33 068 -4 600 0

Rezerva na nevyfakturované dodávky 290 0 -83 -207 0

Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 1 050 323 1 740 309 -1 006 984 -43 339 1 740 309

Rezerva na záruky a záručné opravy 154 455 725 913 -143 697 -10 758 725 913

Rezerva na odmeny 895 868 977 163 -863 287 -32 581 977 163

Rezerva na výročnú správu a audit 0 31 370 0 0 31 370

Rezerva na nevyfakturované dodávky 0 5 863 0 0 5 863

Rezervy spolu 1 335 537 1 922 989 -1 239 926 -48 146 1 970 454

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016:

ZÁVÄZKY SO ZOSTATKOVOU DOBOU SPLATNOSTI

Názov položky
viac ako päť 

rokov
jeden rok až 

päž rokov
do jedného 

roka
Záväzky po le-
hote splatnosti

Spolu záväzky

Dlhodobé záväzky z obchodného styku 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 0 12 170 0 0 12 170

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobo prijaté preddavky 0 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0 0

Záväzky zo sociálneho fondu 0 12 170 0 0 12 170

Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Odložený daňový záväzok 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 12 170 0 0 12 170

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 0 4 494 871 175 761 4 670 632

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 35 308 1 630 36 938

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 0 0 4 459 563 174 131 4 633 694

Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 1 764 702 0 1 764 702

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 0 0 649 451 0 649 451

Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 361 697 0 361 697

Daňové záväzky a dotácie 0 0 752 994 0 752 994

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Iné záväzky 0 0 560 0 560

Krátkodobé záväzky spolu 0 0 6 259 573 175 761 6 435 334



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

ZÁVÄZKY SO ZOSTATKOVOU DOBOU SPLATNOSTI

Názov položky
viac ako päť 

rokov
jeden rok až 

päž rokov
do jedného 

roka
Záväzky po le-
hote splatnosti

Spolu záväzky

Dlhodobé záväzky z obchodného styku 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 0 24 173 0 0 24 173

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobo prijaté preddavky 0 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0 0

Záväzky zo sociálneho fondu 0 24 173 0 0 24 173

Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Odložený daňový záväzok 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 24 173 0 0 24 173

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 0 3 969 967 406 805 4 376 772

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 84 562 12 841 97 403

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 0 0 3 885 405 393 964 4 279 369

Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 1 933 800 0 1 933 800

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 0 0 655 547 0 655 547

Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 351 140 0 351 140

Daňové záväzky a dotácie 0 0 924 643 0 924 643

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Iné záväzky 0 0 2 470 0 2 470

Krátkodobé záväzky spolu 0 0 5 903 767 406 805 6 310 572

4. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 2016 2015

Začiatočný stav sociálneho fondu 24 173 18 317

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 44 981 44 195

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu spolu 44 981 44 195

Čerpanie sociálneho fondu -56 984 -38 339

Konečný zostatok sociálneho fondu 12 170 24 173



5. Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 173 787 184 358

Hardvérový support 115 528 134 030

Softvérový support 25 263 6 328

Ostatné 32 996 44 000

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 348 013 726 595

Hardvérový support 167 205 356 065

Sofvérový support 169 808 359 530

Ostatné 11 000 11 000

Spolu 521 800 910 953

Výnosy budúcich období sa znížili oproti roku 2015 o 389 153 EUR z dôvodu nižšej tvorby časových rozlíšení v roku 2016.

F. VÝNOSY

1. Čistý obrat
Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke:

Názov položky 2016 2015

Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho: 28 019 669 43 348 716

Tržby za vlastné výrobky 0 0

Tržby z predaja služieb 15 464 531 12 397 009

Tržby za tovar 5 822 143 10 648 296

Výnosy zo zákazky 6 732 995 20 303 411

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 126 169 165 684

Čistý obrat celkom 28 145 838 43 514 400

2. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb  podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tržby za poskytnuté služby Tržby za predaj HW Tržby za predaj vlastných SW riešení

Oblasť odbytu 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Tržby 15 464 531 12 397 009 5 822 143 10 648 296 6 732 995 20 303 411

Spolu 15 464 531 12 397 009 5 822 143 10 648 296 6 732 995 20 303 411

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky 2016 2015

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 730 989 403 840

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 730 989 403 840

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 165 185 245 607

Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a materiálu 39 016 79 923

Ostatné 126 169 165 684

Finančné výnosy, z toho: 10 709 24 307

Kurzové zisky, z toho: 2 277 4 851

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 987 2 579

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 8 432 19 456

Úroky 8 432 19 456



G. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti
Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 2016 2015

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 9 035 776 17 471 527

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 31 244 33 826

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 31 244 30 528

iné uisťovacie audítorské služby 0 0

súvisiace audítorské služby 0 0

daňové poradenstvo 0 0

ostatné neaudítorské služby 0 3 298

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 9 004 532 17 437 701

Nákup licencií 0 0

Náklady na inzerciu, reklamu 944 111 990 354

Externé opracovanie výrobkov 0 0

Náklady na telekomunikačné služby 150 482 151 199

Poplatky platené Skupine 0 0

Personálny leasing 0 0

Služby pre ďalší predaj (subdodávky) 6 329 511 13 460 833

Nájom priestorov 762 741 768 461

Ostatné 817 687 2 066 854

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 1 489 389 2 385 696

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 49 24 194

Odpisy a opravná položka k DM 848 393 943 964

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 486 663 596 150

Ostatné 154 284 821 388

Finančné náklady, z toho: 9 147 13 223

Kurzové straty, z toho: 4 000 7 483

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 1 098 2 653

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 5 147 5 740

Úroky a ostatné finančné náklady 5 147 5 740

2. Osobné náklady
Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 2016 2015

Osobné náklady, z toho: 10 542 757 11 055 495

Mzdy 7 807 290 8 338 769

Ostatné náklady na závislú činnosť 0 0

Sociálne poistenie 1 849 510 1 852 375

Zdravotné poistenie 731 779 711 888

Sociálne zabezpečenie 154 178 152 463

Náklady na sociálne poistenie zahŕňajú náklady na sociálne poistenie a ostatné sociálne poistenie.



H. Dane

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené  
v nasledujúcej tabuľke:

2016 2015

Názov položky Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

Výsledok hospodárenia pred  zdanením, z toho: 2 931 601 3 366 852

teoretická daň 644 952 22 740 707 22

Daňovo neuznané náklady 324 068 71 295 3 314 466 69 183 2

Výnosy nepodliehajúce dani 0 0 0 0

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky 0 0 0 0

Umorenie daňovej straty 0 0 0 0

Zmena sadzby dane 0 7 016 0 0

Iné 0 -253 0 -584

Spolu 723 010 25 809 306 24

Splatná daň z príjmov 471 834 16 1 001 447 30

Odložená daň z príjmov 251 176 9 -192 141 -6

Celková daň z príjmov  723 010 25  809 306 24

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Majetok daný do prenájmu
Spoločnosť v priebehu roka 2016 poskytla prenájom majetku spoločnosti mTrust, s.r.o.:

Názov položky Ročný nájom Doba prenájmu

Majetok daný do prenájmu, z toho: 41 094

IT zariadenia (servre, PC, notebooky...) 41 094 4

J.  TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami
Spoločnosť mala obchodné transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami :

Spoločnosť Adresa

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovenská republika

Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

T-Systems Slovakia s.r.o. Žriedlová 13, 04001, Košice, Slovenská republika

Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. Jarabinková 1, 82109, Bratislava, Slovenská republika

Deutsche Telekom Pan-Net Romania S.R.L. Baneasa Business & Technology Park, 42-44, Bucuresti-Ploiesti St., 020335, Bukurešť, Rumunsko

mTrust, s.r.o. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika

mTrust TSM, a.s. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika

mReal, s.r.o. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika

PosAm IT, s.r.o. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, Česká republika

VIAMO, a.s. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika



Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Charakteristika transakcie Spriaznená osoba 2016 2015

Nákup majetku
Materská účtovná jednotka 6 875 60 724

Ostatné spriaznené strany 0 5 000

Predaj majetku
Materská účtovná jednotka 0 0

Ostatné spriaznené strany 0 13 571

Predaj tovaru
Materská účtovná jednotka 1 051 716 2 924 898

Ostatné spriaznené strany 451 517 154

Nákup služieb
Materská účtovná jednotka 861 210 264 355

Ostatné spriaznené strany -43 219 630 338

Predaj služieb
Materská účtovná jednotka 2 812 092 2 239 053

Ostatné spriaznené strany 499 626 513 612

Charakteristika transakcie Spriaznená osoba Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015

Záväzky z obchodného styku
Materská účtovná jednotka 36 939 97 403

Ostatné spriaznené strany 0 0

Pohľadávky z obchodného styku
Materská účtovná jednotka 2 117 585 2 122 858

Ostatné spriaznené strany 337 162 87 715

Náklady budúcich období
Materská účtovná jednotka 9 105 7 229

Ostatné spriaznené strany 0 0

Výnosy budúcich období
Materská účtovná jednotka 45 149 186 197

Ostatné spriaznené strany 19 141 23 175

Iné
Materská účtovná jednotka 8 157 0

Ostatné spriaznené strany 0 0

K. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej 
závierke za rok 2016.

L. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie: 
a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo poboč-

kách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou 
alebo medzi dvoma bankovými účtami, 

b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom 
nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové 
vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prio-
ritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 



Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky 2016 2015
Výsledok hospodárenia pred zdanením 2 931 601 3 366 852

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého majetku 848 393 943 964

Odpis zásob 0 0

Odpis pohľadávky 341 0

Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku 0 -84 369

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam 813 26 596

Zmena stavu opravnej položky k zásobám 1 178 3 926

Zmena stavu rezerv -1 001 848 634 917

Úrokové náklady (netto) -8 432 -19 456

Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku -27 869 -55 432

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0

Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií -270 84 369

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 2 743 907 4 901 367

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia -2 824 920 2 076 593

Úbytok (prírastok) zásob 112 518 -160 927

(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia 534 350 -919 881

Iné 0 0

Prevádzkové peňažné toky 565 855 5 897 152

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Prevádzkové peňažné toky 565 855 5 897 152

Zaplatené úroky 0 0

Prijaté úroky 8 432 19 456

Zaplatená daň z príjmov -1 215 535 -765 446

Vyplatené dividendy -1 713 556 -1 669 547

Príjmy z mimoriadnych položiek 0 0

Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti 0 0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 354 804 3 481 615

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku -1 998 461 -1 165 147

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 31 435 79 923

Poskytnuté dlhodobé pôžičky 0 0

Prijaté dividendy 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -1 967 026 -1 085 224

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov 0 0

Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk -4 975 4 270

Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine 0 0

Splátky dlhodobých záväzkov 0 0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -4 975 4 270

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom 0 0

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných Ekvivalentov -4 326 805 2 400 661

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 10 607 863 8 207 202

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 6 281 058 10 607 863















Centrála:
PosAm, spol. s r. o.
Bajkalská 28
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-49 23 91 11

Pobočka 
Banská Bystrica
PosAm, spol. s r. o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica 
tel.: +421-48-47 14 311

Pobočka 
Košice 
PosAm, spol. s r. o.
Vozárova 5
040 17 Košice
tel.: +421-55-72 41 700

Pobočka 
Levice
PosAm, spol. s r. o.
Nám. E. M. Šoltésovej č. 5 
934 01 Levice 
tel.: +421-36-63 06 801

Pobočka 
Žilina
PosAm, spol. s r. o.
Rosinská cesta 11
010 08 Žilina
tel.: +421-41-50 05 713


